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Mūsų prekinio ženklo vertybės išreiškia principus, 
kuriais vadovaujantis mes vykdome verslą. Jos yra 
pagrindas, kuriuo mes grindžiame savo sprendimus ir 
leidžia mums pristatyti nuoseklias idėjas mūsų 
partneriams. 
Novatoriškumas – mes visada ieškome naujų tech-
nologijų ir naujų būdų plėtoti verslą. 
Progresyvumas – visada judame į priekį ir niekada 
nebūname patenkinti esama padėtimi, visada mo-
komės 

Todėl, pasiekus tokių rezultatų, svarbu aiškiai apibrėžti 
tolesnius kompanijos tikslus ir vertybes. 
Trečiąjį tūkstantmetį BP pradėjo pakeitusi savo prekinį 
ženklą ir ideologiją. Naujasis logotipas „helios“ (pagal 
senovės Graikijos saulės dievą Helios) yra kartu ir  BP 
verslo filosofijos atspindys. Žalia spalva reiškia  BP 
rūpestį aplinkosauga, o geltona – ekologiškai švarių 
energijos šaltinių plėtojimą. Pakeitus logotipą, 
pasikeitė ir kompanijos pavadinimas.
Dabar BP nebereiškia ‚British Petroleum“, naujasis 
pavadinimas – tiesiog BP. Dažniausiai šis pava-
dinimas aiškinamas kaip „beyond petroleum“ (daugiau 
nei kuras), pabrėžiant įmonės siekį neapsiriboti vien 
naftos verslu. Kiti BP aiškinimai yra „better per-
formance“ (geriausi rezultatai) ir „best people“ (ge-
riausi žmonės).

BP – lanksti korporacija, nebijanti pasikeitimų ir siekianti intensyvios 

plėtros. Veržlaus verslo dvasia, lydėjusi kompaniją nuo pat jos 

įkūrimo, iki šiol išlieka pagrindiniu BP sėkmės varikliu.

 – tai kompanija su vieninga prekinio ženklo 
vertybių sistema. 
Mūsų prekiniai ženklai žinomi ir pripažįstami visame 
pasaulyje.  Kiekvienas jų turi savo unikalią istoriją ir 
paveldą.  Šiandien  visi  kartu  jie  yra    stiprybė:  
CASTROL,  

�  BP – didžiausia pasaulyje OPEC nepriklausanti 
kompanija pagal naftos gavybą.  
�  BP – didžiausia pasaulyje saulės energijos kom-
panija, saulės energiją gaminanti 160 valstybių visa-
me pasaulyje.

skatiname pokyčius. 
Ekologiškumas – siekiame saugoti aplinką ir jaučiame 
atsakomybę už savo veiklą, dirbdami su mūsų Žemės 
gamtiniais ištekliais. 
Produktyvumas – kuriame pasaulinius standartus ir sie-
kiame, kad mūsų veikla neapsiribotų geresniais 
finansiniais 

Per savo daugiau kaip šimtmetį trunkančią istoriją 
kompanija pasiekė labai daug:

�  BP – viena didžiausių kompanijų pasaulyje, turinti 
virš 100 tūkst. darbuotojų.  
�  BP – daugiausia naftos ir gamtinių dujų išgaunanti 
kompanija JAV ir Didžiojoje Britanijoje.  

platų   asortimentą  produktų  kelių  transportui, taip pat pavarų  dėžėms  ir  transmisijoms.

gaminiai  ir  paslaugos.
Dėka mūsų ilgalaikės patirties ir nuolatinio tobulėjimo BP alyva gali užtikrinti jūsų mašinos variklio efektyvumą ir 
saugumą.
BP  jums  siūlo 

pagrindas  yra  pasaulinės  klasės  

Variklių alyvos vaidina gyvybiškai svarbų vaidmenį Jūsų transporto priemonės gyvavimui. Mūsų, kaip šioje srityje 
pirmaujančio kuro ir tepalų tiekėjo, vaidmuo yra kiek įmanoma pasitarnauti klientams per abipusiai naudingus  
santykius,  kurių  

BP yra kuro, alyvų ir techninių paslaugų, kurios  atitinka visus Jūsų poreikius, tiekėjas visame pasaulyje.
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BP variklinės alyvos lengviesiems automobiliams

Specifikacijas

BP Visco 7000 5W-30
BP Visco 7000 5W-30 su CleanGuard ™ variklio apsaugos technologijos yra aukštos kokybės  sintetinė 

variklinė alyva.
Ši alyva naudojama benzininiams ir dyzeliniams varikliams, taip pat varikliams su turbokompresoriumi ir 

tarpiniu oro aušintuvu.

BP Visco 7000 5W-30 privalumai

ACEA C3
VW 504.00/507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04

BP Visco 5000 C 5W-40
Visco 5000 C 5W-40 CleanGuard ™ variklio apsaugos technologijos "Premium" klasės sintetinė variklio 
alyva, užtikrinanti puikią variklio švarą ir veiksmingą apsaugą pateiktų išmetamųjų dujų sistemų, naudojamų 
daugelyje šiuolaikinių automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams. Su patobulinta formule ji atitinka  
MB 229.51 ir BMW Longlife-04. 

BP Visco 5000 C 5W-40 privalumai

ACEA C3   API SM / CF  
BMW Longlife-04
MB 229.31/229.51  
VW 502.00/505.00/505.01

Specifikacijas

BP Visco 3000 10W-40 
Visco 3000 A3/B4 10W-40 su CleanGuard ™ variklio apsaugos technologijos dalis yra sintetinė variklio alyva.
Ji tinka automobilių benzininiams ir dyzeliniams varikliams, kur gamintojas rekomenduoja API SL / CF, ACEA 
A3/B4 arba ankstesnės specifikacijos. Visco 3000 A3/B4 10W-40 taip pat yra patvirtinta naudoti Mercedes-
Benz, Audi, VW, Seat, Skoda ir Fiat automobiliams.

BP Visco 3000 10W-40  privalumai

ACEA A3/B4
API SL / CF
VW 501.01/505.00
MB 229,1
Fiat 9.55535.D2

Specifikacijas

Ford WSSM2C917  
Fiat 9,55535-S2

� maksimali variklio švara; 
� nepaprastai geros savybės plačiame temperatūrų diapazone;
� degalus taupanti alyva;
� aukšto lygio veikimas užvedant šaltyje;
� geras suderinamumas su katalizatoriais ir kietųjų dalelių 

(DPF) filtrais;
� sumažina anglies dioksido ir azoto subdioksido kiekį 

išmetamosiose dujose.

� maksimali variklio apsauga net ir esant ekstremaliai aukštai 

temperatūrai;
� suderinamumas su katalizatoriais;
� puikios savybės prieš šlakų susidarymą;
� labai geras atparumas oksidacijai;
� aukšto lygio veikimas užvedant šaltyje;
� sudėtyje yra trinties keitiklis, skirtas kuro taupymui;
� sumažina anglies dioksido ir azoto subdioksido kiekį 

išmetamosiose dujose.

� puikios klampos-temperatūrinės charakteristikos 

užtikrinančios tepalo stabilumą visus metus;
� labai geras atparumas oksidacijai ir korozijai;
� puikios plaunančios savybės;
� aukšto lygio veikimas užvedant šaltyje;
� puikios savybės prieš šlakų susidarymą;
� degalus taupanti alyva;
� mažas chloro kiekis.



3

BP sunkiojo transporto dyzelinių variklių alyvos

Specifikacijas

ACEA E4/E5/E7
Mercedes Benz approval 228.5
MAN M3277
Volvo VDS 3
Renault RVI RXD
DAF extended drain

ACEA E6
Mercedes Benz approval 228.51
MAN M3477

Specifikacijas

ACEA E3/E5/E7
API CI-4
Mercedes Benz 228.3
MAN M3277
Volvo VDS 2
Renault RVI RLD

Specifikacijas
MTU Type 2
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
CAT ECF 2
Meets Scania ir DAF 

ACEA E4/E5/E7
API CF
Mercedes Benz 228.5
MAN M3277
Volvo VDS 3

Specifikacijas

Renault RVI RXD 
RLD-2
DAF extended drain
Scania standard 
drain

� geros savybės plačiame temperatūrų diapazone;
� degalus taupanti alyva;
� aukšto lygio veikimas užvedant šaltyje;
� sumažina anglies dioksido ir azoto subdioksido kiekį 

išmetamosiose dujose.

� nepaprastai geros savybės plačiame temperatūrų diapazone;
� aukšto lygio veikimas užvedant šaltyje
� atitinka mažo peleningumo alyvų reikalavimams
� degalus taupanti alyva;
� puikios plaunančios savybės;
� užtikrina optimalų variklio darbą net ir esant ypač dideliems 

alyvos keitimo intervalams.

� didelė šiuolaikinių priedų koncentracija užtikrina optimalų 

variklio darbą net ir esant ypač dideliems alyvos keitimo 

intervalams;
� greitai pasiekia visus tepimo taškus, o taip pat sumažina 

degalų sunaudojimą;
� alyva leidžia lengvai paleisti variklį šaltyje;
� degalus taupanti alyva.

� viena pagrindinių savybių - tai alyvos universalumas, leidžiantis 

išvengti neteisingo panaudojimo;
� puiki variklio apsauga ir geros plaunančios savybės, didinančios 

variklio ilgaamžiškumą ir leidžiančios sumažinti eksploatacines 

išlaidas;
� mažesnis degalų sunaudojimas ir teršalų išmetimas į aplinką;
� žema stingimo temperatūra ir lengvas "šaltas startas";
� leistini ilgi keitimo intervalai - pagal variklių gamintojų 

rekomendacijas;

BP Vanellus Max 5W‐30
BP Vanellus Max 5W -30 yra sintetinė dyzelinių variklių alyva, kuri siūlo puikią apsaugą ir pratęstus 
alyvos keitimo intervalus ekstremaliomis eksploatacijos sąlygomis.

BP Vanellus Max 5W-30 privalumai

BP  Vanellus Max Eco 10W‐40 

BP Vanellus Max Eco 10W-40 privalumai

BP Vanellus Max Eco yra visasezoninė alyva paprastiems ir turbodizeliniams didelio galingumo 
varikliams. Naudojama naujose EURO5 varikliuose, kuriems reikalaujamos alyvos su sumažintu sulfatinių 
pelenų, fosforo ir sieros kiekiui (Low SAPS).

BP Vanellus Max 10W‐40 

BP Vanellus Max 10W-40 privalumai

BP Vanellus Max 10W- 40 yra sunkiųjų dyzelinių variklių alyva, kuri suteikia patikimą apsaugą ir 
išplėstus alyvos keitimo intervalus sunkvežimiams, autobusams ir visureigiams.

BP Vanellus Multi-A 10W-40 
BP Vanellus Multi-A 10W-40 yra universali dyzelinių variklių alyva.Ji yra tinkama naudoti įvairių komercinių 
transporto priemonių ir daugelio markių sunkvežimių, autobusų ir lengvųjų komercinių automobilių varikliams.

BP  Vanellus Multi-A 10W-40 privalumai
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BP sunkiojo transporto dyzelinių variklių alyvos

BP Vanellus Multigrade 15W-40
 BP Vanellus Multigrade 15W-40 dyzelinių variklių alyva. Ji yra tinkama naudoti senesniėms komercinių 
transporto priemonėms ir tiems, kurie eksploatuoja pagal šviesos vidutinio galingumo sąlygomis ir su 
turbokompresoriumi arba natūralaus įsiurbimo varikliams ir už magistralės transporto priemonių ir įrangos.

BP Vanellus Multigrade 15W-40 privalumai

ACEA E2
API CG-4
Mercedes Benz 228.1
MAN 271
Volvo VDS

Specifikacijas

BP  Vanellus Monograde 10W, 20W, 30, 40, 50
BP Vanellus Monograde 10W, 20W, 30, 40, 50  yra dyzelinių variklių alyva SAE 10W, 20W, 30, 40 ir 50. Ji 
yra tinkama naudoti variklių, transmisijos ir hidraulinių sistemoms, kurios nurodo naudoti monograde variklio 
alyva.

BP 
privalumai

 Vanellus Monograde 10W, 20W, 30, 40, 50 

ACEA E1
API CF

Specifikacijas

ACEA E3/E5/E7
API CI-4
Mercedes Benz 228.3
MAN M3275
Volvo VDS 3
Renault RVI RLD

Specifikacijas
MTU Type 2
Cummins CES 20076
Cummins CES 20077
CAT ECF 2
Meets Scania ir DAF 

� puiki variklio apsauga ir geros plaunančios savybės, 
didinančios variklio ilgaamžiškumą ir leidžiančios sumažinti 
eksploatacines išlaidas;

� alyvos universalumas, leidžiantis išvengti neteisingo 
panaudojimo;

� puikios plaunančios savybės;
� leistini ilgi keitimo intervalai - pagal variklių gamintojų 

rekomendacijas;

� universali alyva, skirta įvairioms transporto rūšims
� geras atsparumas oksidacijai;
� puikios plaunamosios savybės;
� puikios savybės prieš dilimą, putojimą ir koroziją.

� pastovios klampos, išlaikanti visiškai stabilią klampą nuo 

vieno alyvos keitimo iki kito;
� naudojant, kai gamintojas numato monograde alyvą, sudaro 

galimybę sutaupyti lėšų.

BP Vanellus Multi-A 15W-40 
BP Vanellus Multi-A 15W-40 yra universali dyzelinių variklių alyva.

BP  Vanellus Multi-A 15W-40 privalumai
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BP transmisinės alyvos

Specifikacijas

BP Autran MBX automatinė transmisinė alyva
BP  Autran  MBX  yra universali transmisinė alyva ir gali būti naudojama daugelyje vairo stiprintuvo sistemų ir 
tam  tikroms  mechaninėms  pavarų dėžėms, kur  reikalaujama  ATF.

BP  Autran MBX privalumai

MB 236.6
ZFTE-ML 04D, -14A, 17C
MAN 339 Type D
Ford M2C-185A, ESP-M2C166-H
SQM-2C9010-A

BP Autran DX III automatinė transmisinė alyva
BP Autran DX III – tai transmisinis skystis, sukurtas šiuolaikinėms “General Motors” Dextron arba Ford Mercon 
automatinėms pavarų dėžėms tepti. Naudojamas automatinėse pavarų dėžėse kai to reikalauja gamintojas 
(GM, Ford, DB). Taip pat gali būti naudojamas daugelyje hidraulinių vairo stiprintuvų, hidraulinėse įrangose bei 
mechaninėse pavarų dėžėse, pritaikytose tepti automatinių pavarų dėžių alyvomis.

BP Autran DX III privalumai

DEXTRON III (GM 6297 M/ Opel /Vauxhall)
Ford Mercon (M2C-185A)
Allison C4 (patvirtinimo Nr. C4-22462596)
ZF TE-ML14

Specifikacijas

BP Energear EP 80W-90 automatinių pavarų dežės alyva
BP Energear EP 80W-90 skirta naudoti tiesiakrumpliai, suapvalintais arba cilindrinių krumpliaračių struktūroms, 
įskaitant sinchronizuotų pavarų dėžes, transmisijos ir ašių esant vidutinio sunkumo apkrovos ir slėgio sąlygoms 
reduktoriams. 

BP Energear EP 80W-90 privalumai

Specifikacijas

BP Energear HT 75W90, 80W90 
BP Energear HT yra aukštos kokybės transmisiniai  tepalai, skirti  naudoti visų automobilių pavarų dėžėms, 
ašims ir galiniam diskams.

BP  Energear HT 75W90, 80W90 privalumai

API GL-1, 2, 3, 4 and 5
ZFTE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B
MAN 3343 ML
Scania STO 1:0
MT-1

Specifikacijas

GM IID
GM Allison C4
Renk / Voith

API GL-4
ZFTEML02A, 16A, 17A & 19A

� atitinka daugumos gamintojų reikalavimus ir dėl to sumažina 

klaidingo panaudojimo rizikos tikimybę;
� puikus takumas žemoje temperatūroje bei aukštas terminis 

stabilumas;
� apsauga nuo korozijos ir puikus suderinamumas su 

sandarinimo medžiagomis.

� žema stingimo temperatūra;
� aukštas terminis stabilumas;
� frikcinių charakteristikų ilgaamžiškumas ir gera apsauga nuo 

dilimo;
� suderinamumas su apsauga nuo korozijos ir puikus 

sandarinimo medžiagomis.

� labai gera apsauga nuo dilimo;
� puikios savybės prieš dilimą, putojimą ir koroziją;
� aukštas klampumo/temperatūros santykis ir geresnis takumas 

žemose temperatūrose;
� suderinta su visomis medžiagomis iš kurių gaminami 

sandarikliai.

� labai gera apsauga nuo dilimo;
� puikios savybės prieš dilimą, putojimą ir koroziją;
� aukštas klampumo/temperaturos santykisir geresnis takumas 

žemose temperatūrose;
� suderinta su visomis medziagomis iš kuriu gaminami 

sandarikliai.
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BP transmisinės alyvos

Specifikacijas

BP Energear Hypo 80W90, 85W140 universali transmisinė alyva 
BP Energear Hypo alyva  yra skirta naudoti hipoidinėms, kūginės ir spiralės reduktoriams, ašių ir galinių diskų 
veikiančių sudėtingomis sąlygomis ir per plataus spektro veikimo temperatūra.

BP  Energear Hypo  privalumai80W90, 85W140

API GL-5
ZF TE-ML 05A,07A,12A,16B,17B
(SAE 80W-90)
ZFTE-ML 05A, 07A, 12A, 16D, 17B
(SAE 80W-140)

� ypatingai gera apsauga esant dideliems apkrovimams;
� puikios savybės prieš dilimą, putojimą ir koroziją;
� aukštas klampumo/temperatūros santykisir geresnis takumas 

žemose temperatūrose;
� suderinta su visomis medžiagomis iš kurių gaminami 

sandarikliai.

Specifikacijas
�     kuro ekonomija ir lengvesnis pavarų perjungimas žemoje 

temperatūroje;
�     žemas triukšmų lygis; 
�     efektyvi apsauga no dėvėjimosi ir korozijos
�     stabili klampa;

SAE 75W90
A.P.I.  GL-4
MIL-L 2105/2105 B/C
automobilių gamintojų patvirtinimai:  
VW501.50; Suzuki rekomendacijos.

BP Energear SHX-M sintetinė pavarų ir tilto alyva
BP Energear SHX-M yra visiškai sintetinė, universali sunkiųjų automobilių pavarų alyva naudojama visiškai 
transmisija taikomųjų sistemų, kai reikalaujamas  arba API GL-4 arba GL-5 našumų.

BP Energear SHX-M privalumai

GL-1, 2, 3, 4, 5 and MT-1
MAN 3343 SL
Scania STO:1
ZF TE-ML 02B,05B,07A,12B,16F,17B
MIL-PRF-2105E
Eaton 300,000 km Drain

Specifikacijas

� kuro ekonomija ir lengvesnis pavaru perjungimas žemoje 
temperatūroje;

� puikios tepimo charakteristikos esant sudėtingoms sąlygoms; 
� žema stingimo temperatūra;
� labai aukštas klampos indeksas ir atsparumas šlyties deformacijai;
� efektyvi apsauga nuo dilimo ir rūdijimo;
� kuro ekonomija, pasiekiama trinties mažinimo dėka;
� ilgesni keitimo intervalai

BP Energear  Limslip 90  visasezoninė transmisinė alyva
Energear Limslip 90 yra visasezoninė transmisinė alyva, naudojama rankinių pavarų dėžių bei ribotos trinties 
diferencialų ir reduktorių tepimui. Alyva yra skirta lengviesiems automobiliams ir komerciniam transportui kur 
gamintojas reikalauja naudoti Limited Slip tipo alyvą.

BP Energear Limslip 90 privalumai

SAE 90
A.P.I. GL-5
MIL-L-2105D

Specifikacijas

� puiki apsauga nuo dilimo net ir esant didelėms apkrovoms;
� ilgaamžiškumas ir frikcinių savybių išlaikymas;
� puikios klampos-temperatūros savybės ir takumas esant 

žemai temperatūrai;
� suderinamumas su sandarikliais;

BP Energear Hypo SGX 75W90  sintetinė transmisinė alyva  

BP  Energear SGX 75W90  privalumai

BP Energear SGX 75W90 yra sintetinė transmisinė alyva sukurta  taip, kad atitiktų aukštus automobilių 
gamintojų reikalavimus. Naudojant SGX alyvas gerokai sumažėja triukšmų lygis šiuolaikinėse keturių ir penkių 
pavarų dėžėse. SGX alyvos yra suderinamos su kitomis transmisinėmis alyvomis, sukurtomis mineralinės 
bazinės alyvos pagrindu, o taip pat su visais sandarikliais bei spalvotaisiais metalais, paprastais naudojamais 
automobilių transmisijose. Puikiai tinka pavarų dėžėms, turinčioms perjungimo nesklandumų. Skirta 
mechaninei transmisijai.



BP hidraulinės alyvos

BP Bartran HV universali hidraulinė alyva
BP Bartran HV yra ekstra klasės mineralinė hidraulinė alyva su nuo dilimo apsaugančiais priedais, savo sudėtyje 
neturinti cinko (Zn). Bartran šeimos hidraulinės alyvos apjungia savyje puikų filtruojamumą bei labai geras 
tepimo savybes. Selekcinė atsparumą šlyties deformacijai gerinančių priedų atranka garantuoja puikų 
eksploatacinių alyvos savybių stabilumą.

BP Bartran HV privalumai

DIN 51 524, part 3
ISO 6743/4(NFE 48-603, 60-203)-HV
Vickers mobile machinery, exceeds 
M-2952-S (pomp 35 V.Q.25)
Rexnord-Racine (vane pumps)

Specifikacijas�       platus temperatūrų diapazonas;
�       lengvas sistemos paleidimas šaltyje;
�       itin aukštas įrangos apsaugos laipsnis;
�     prailgintas eksploatavimo laikas bei didelis atsparumas 

dirbant ypač sunkiomis sąlygomis;
�       puikus filtruojamumas esant dideliam drėgnumui.

BP Energol HLP-HM hidraulinė alyva
Energol HLP-HM yra hidraulinė alyva, pagaminta naudojant mineraline bazine alyvą, pagal tarptautinę ISO 
klasifikaciją atitinkanti HM klasę, ir turinti platų klampumo spektrą. Į alyvos sudėtį įeina priedai, kurie mažina 
koroziją, oksidaciją, alyvos putojimą, bei mechanizmų dilimą.

BP Energol HLP-HM   privalumai

DIN51 524 part2, ISO6743/4. 
Taip pat ENERGOL HLP-HM  atitinka šių gamintojų 
reikalavimus: 
Denison HF-0, HF-2, Vickers I-286-S (siurblys 
35V.Q.25), 
Cincinnati Milacron (p.68-69-70), US steel 136

Specifikacijas
�      aukštas mechanizmų apsaugos lygis;
�      puikios darbinės savybės: (terminis stabilumas, apsauga nuo 

dilimo, atsparumas oksidcijai);
�      suderinamumas su kitomis mineralinėmis alyvomis;
�      geras filtruojamumas.

BP plastiniai, konsistensiniai tepalai

BP Energrease L21 M ličio alyva su molibdeno disulfidu
BP Energrease L21 M ličio alyva su molibdeno disulfidu kurios sudėtyje yra korozijos ir antioksidantų priedų.

BP Energrease  privalumaiL21 M

Specifikacijas

skirtas Bendras tepimas programų Off-Highway 
transporto priemonių ir įrangos.
Veikimo temperatūra yra -25 ° C iki +130 ° C.
Atitinka Caterpillar reikalavimus MoS2 tepalu ir 
Ford specifikacija ESS M1C 71A/75A.

� platus temperatūrų diapazonas
� geras atsparumas oksidacijai ir korozijai;
� puiki apsauga nuo dilimo;
� didelis atsparumas vandeniui;
� lengvai tepamas tiek rankinių tiek pneumatiniu būdu;
� atsparus skilimui ir neišteka eksplotuojant;
� atsparus vibracijai.

BP Energrease LC 2 didelio našumo ličio tepalas

BP Energrease LC 2 yra universalus, aukštos kokybės tepalas, mineralinės alyvos ir ličio kompleksą 
suraudonais dažais, kurių sudėtyje yra atskirti  nuo  įprastų muilo tipo ličio tepalų. Jis  suteikia puikią aukštos 
temperatūros tepimo efektyvumą.

BP  Energrease LC 2 privalumai

API GL-1, 2, 3, 4 and 5
ZFTE-ML 02B, 05A, 12E, 16B, 17B, 19B
MAN 3343 ML
Scania STO 1:0
MT-1

Specifikacijas� tinka naudoti esant aukštoms temperatūroms;
� tinka naudoti esant didelėms apkrovoms bei vibracijai;
� maksimali įrangos apsauga;
� ilgai išlaiko darbines savybes;
� labai gerai limpa prie tepamų paviršių;
� puiki apsauga nuo korozijos
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Specifikacijas

BP Energrease LS-EP2 universalios EP ličio bazinės tepalai 
BP Energrease LS-EP2 tai aukštos kokybės ličio muilo plastinis tepalas. Šis tepalas turi antioksidacinių ir 
antikorozinių priedų kurie užtikrina jo ilgą tarnavimo laiką bei aukštą metalų paviršių apsaugą.

BP   privalumaiEnergrease LS-EP

Rekomenduojama naudoti ten, kur paviršius yra 
atliktas sunkiu arba smūginė apkrova ir 
naudojimo temperatūra nuo -25 ° C ir 140 ° C.
Atitinka britų TIMKEN plieno gamyklų naudojimo 
reikalavimus.

BP plastiniai, konsistensiniai tepalai

� tinka naudoti esant aukštoms apkrovoms;
� daugiafunkcijinis (multi purpose) tepalas;
� ilgas tarnavimo laikas;
� didelis atsparumas vandeniui;
� lengvai tepamas tiek rankiniu tiek pneumatiniu būdu;
� atsparus vibracijai;

Specifikacijas

BP Energrease ZS 00 aukštos kokybės ličio muilo plastinis tepalas 
BP Energrease ZS 00 yra aukštos kokybės ličio muilo plastinis tepalas. Šis tepalas turi antikorozinių ir nuo dilimo 
apsaugančių  priedų kurie užtikrina puikų metalinių paviršių tepimą bei apsaugą.  Tepalas yra skirtas centrinei 
sunkvežimiu bei autobusų šasi tepimo sistemai. Jo takumo charakteristikos leidžia tepalui lengvai pasiekti ir 
gerai sutepti visus tepimo taškus. Darbinio veikimo diapazonas –nuo -40°C iki +120°C.

BP   privalumaiEnergrease ZS 00

MB 264, 
MAN 283 (LiP 000) , 
Vogel (centralised systems), 
Koopmans (centralised systems)

� lengvas pumpuojamumas esant įvairioms darbinėms 
temperatūroms;

� puiki apsauga nuo dilimo netgi esant sunkioms darbinėms 
sąlygoms; 

� labai geros antikorozinės savybės bei atsparumas vandeniui.
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